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GreenSet-tenniskenttien hoito ja kunnossapito 

 

1 Yleiset huomiot 

- GreenSet-tennispinnoitteet ovat tarkoitettu pääsääntöisesti niihin urheilulajeihin, jotka 

pinnoitteen osalta on erikseen mainittu 

- Muiden kuin kyseisten lajien harrastaminen ja niiden välineiden käyttäminen alustalla 

saattaa aiheuttaa pysyviä vaurioita pintaan 

- Alusta on tarkoitettu käytettäväksi tenniskengillä 

- Virkistysjuomien, alkoholin, purkan, nuuskan, tupakan ja erilaisten rasvojen käyttö kentän 

läheisyydessä tulisi kieltää, sillä ne aiheuttavat pysyviä vaurioita pinnoitteeseen 

 

 

2 Huomiot uuden kentän käyttöönottoon 

- Ensimmäisten 8 viikon aikana kentän tulee olla aina täysin kuiva sillä pelattaessa 

- Kahdeksan viikon jälkeen märällä kentällä pelaaminen ei vahingoita kenttää 

- Lämpimällä kelillä kentässä voi aluksi tuntua tahmeutta, joka katoaa, kun kenttä on täysin 

kuivunut 8 viikon kuluessa 
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3 Ulkokentät 

3.1 Ulkokenttien kunnossapito 

- Kentän ulkopuolisten alueiden on oltava matalammalla kuin kenttäalue, jotta vesi pääsee 

poistumaan kentältä 

- Reuna-alueet tulisi tarkistaa säännöllisin väliajoin mahdollisen kasvuston varalta 

- Istutettu kasvusto vähintään 1,5 m kentän aidoista ja niiden maksimikorkeus 2,5 m 

- Kentän reunan ja ulkopuolisten viheralueiden välissä oltava vähintään 50 cm vapaata tilaa 

- Viheralueet vähintään 5 cm alemmalla tasolla kuin kenttä 

- Ympäröivä puusto on pidettävä pois kentän päältä 

3.2 Ulkokenttien hoito 

- Kuumalla säällä suuresta pistekuormasta (esim. penkit) saattaa jäädä jälki akryylipintaan. 

On suositeltavaa käyttää suojalevyä pistekuorman alla 

- Roskien poistaminen kentältä suositeltavaa käsikäyttöisellä lakaisukoneella tai 

puhaltimella 

- Suurien likamäärien poistoon voidaan käyttää vettä ja harjaamista  

- Pinttyneen lian poistoon voidaan käyttää paikallisesti vedellä laimennettua pesunestettä, 

huolellinen huuhtelu käsitellylle alueelle toimenpiteen jälkeen 

- Lehtipuhallin on tehokas laite lehtien, hiekan ja muiden irtoroskien poistoon ulkokentiltä 

3.3 Painepesurin käyttö 

Painepesurin käytössä on noudatettava erityistä huolellisuutta, jotta liian suuri veden paine ei 

irrota kentän pintaa. Huomioi seuraavat asiat painepesuria käytettäessä: 

- Käytä viuhkasuutinta ja painepesuria, jossa veden paine voidaan säätää alle 50 baariin 

- Mikäli painetta ei voida säätää, on vettä suihkutettava loivassa kulmassa siten, että kentän 

ja suuttimen väliin jää riittävä etäisyys, paineesta riippuen n. 50–75 cm  

- Painepesuriin liitettävä terassiharja soveltuu hyvin pinttyneen lian poistoon 
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4 Sisäkentät 

4.1 Pallonukan poisto 

- Suoritetaan kentän karheuden ja käyttöasteen mukaan 1–3 kertaa viikossa 

- Suositeltava työkalu päältä ajettava tai työnnettävä imulakaisinkone 

- Pallonukan asianmukainen poistaminen pitää pelitilat miellyttävinä ja estää nukan 

leviämisen pukuhuoneisiin ja muihin tiloihin  

- HUOM! Pallonukka tulee poistaa ennen pesua pesukoneen häiriöiden välttämiseksi 

- Imulakaisinkoneen kapasiteetti määräytyy koneen ajonopeuden ja sen työleveyden 

yhdistelmänä 

4.2 Kentän pesu 

Ylläpitosiivous Jaksottainen siivous 

Suositellaan käytettäväksi yhdistelmäkonetta 

 

Suoritetaan samalla kerralla kentän pesu ja 

kuivaus imutoiminnolla 

 

Suoritetaan vuodenajan ja käyttöasteen 

mukaan, yleensä 1–2 kertaa viikossa 

 

Myös työnnettävä malli mahdollinen 

siivouksessa 

Perusteellisempi siivous 

 

Ensimmäisellä ajokerralla imusuulake ylös 

nostettuna, toisella ajolla normaalikäytäntö 

 

Tahrat ja pistemäiset likakohdat poistetaan 

manuaalisella käsittelyllä 

 

Em. käsittelyssä lianpoistoaineen annetaan 

vaikuttaa 1–3 minuuttia, jonka jälkeen tahraa 

hangataan ja tämän jälkeen pestään ja 

huuhdellaan huolellisesti 
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4.3 Työvälineet ja pesuaineet 

Työvaihe Kone Puhdistusaine ja harjatyyppi 

Pölynpoisto Imulakaisukone -  

Ylläpitosiivous Yhdistelmäkone Hoitava yleispuhdistusaine Kärcher RM 780, annostus 

0,5–3 % 

Punainen (medium-kovuus) telaharja tai laikkaharja 

Jaksottainen 

siivous 

Yhdistelmäkone Hoitava yleispuhdistusaine Kärcher RM 780, annostus 

0,5–3 % 

Punainen (medium-kovuus) telaharja tai laikkaharja  

Tahranpoisto Manuaalinen 

käsittely 

Tahranpoistoaine Kärcher RM 695 
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